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LOKE »11/11«
Loke är nu tillbaka med ett nytt album, det tredje i ordningen. Musikaliskt har Loke på det nya albumet 11/11 sökt sig tillbaka till den musik han själv lutade sig mot under sin ungdom; nakna visor
och spikrak punk. En ohelig allians mellan det avskalat akustiska och det intensivt högljudda.
Loke blev en gång på en festivalscen presenterad som ”undergroundvisans härförare”. Ett epitet som sedan hängt med och
som också stämmer ganska bra på Loke som artist och på det sätt han har valt att jobba med sin musik. Efter tre mycket uppskattade album som utan vare sig distribution eller någon större massmedial uppmärksamhet tillsammans sålt i smått otroliga
11 000 exemplar, och cirka hundra livekonserter per år på allt från Peace & Love-festivalen till grannens vardagsrum har han
genom åren byggt upp en stor och trogen skara lyssnare i Sverige och Norden. Loke har under sitt flitiga turnerande kommit
att bli mycket uppskattad för sina genomarbetade texter och sin mycket fokuserade men också spontana scenpersonlighet.

På albumet 11/11 har Loke övergett den mer komiska glimten i ögat som återfinns på hans äldre album
och helt gett sig hän åt sin dramatiska ådra. Här återfinns texter som tar sig själva och sin omgivning på
fullaste allvar. Texter för kantstötta och skeva. För
freaks och original. För de som inte räds vare sig det
riktigt starka eller det riktigt svaga. Allt spetsat med
en kompromisslös attityd som vare sig ber om lov eller skäms för sig.

Info:
Artist: Loke
Titel: 11/11
Releasedatum: 7/11
Skivnummer: KAKACD007
Label: Kakafon Records
Distribution: Naxos Sweden
Rek. radiospår:
9. Freaks och Original / 8. Blasfemi / 4. En dag i livet
Pressbilder: www.kakafon.com/press
Promotion:
Ebba Lindqvist
08–640 23 22
070–480 33 00
brev@ebbalindqvist.se
www.ebbalindqvist.se

Medverkande:
Loke - Sång
Mårten Magnefors - trummor
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